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De specialist op HR gebied binnen uw regio!
MV-WERKt



Reïntegratie
MV-werkt heeft het specialisme in huis om een werknemer duurzaam 
naar ander werk te begeleiden, geheel in lijn met de Wet Verbetering 
Poortwachter.

Werkwijze:
• Een duidelijk plan van aanpak met meetbare doelstellingen
• Vooraf een reële inschatting van de mogelijkheden (middels een intake  
   rapportage)
• Tenminste maandelijks terugkoppeling van de stand van zaken, conform 
   gemaakte afspraken
• Intensieve samenwerking met andere professionals (bijvoorbeeld
   arbeidspsycholoog)
• Actief zoeken naar ander werk. We beschikken over een breed netwerk, 
   telecedentes die actief bedrijven benaderen. De werknemer kan gebruik 
   maken van vacatures die vanuit ons netwerk worden aangeboden.
• De regie van de re-integratie is in handen van een ervaren projectmanager
• Onze werkwijze voor re-integratie tweede spoor voldoet aan de eisen 
   van het UWV

outplacement  
Werknemers die gedwongen hun baan verliezen, ervaren en verwerken 
dit ieder op hun eigen manier. Door hier rekening mee te houden en 
de juiste interventie toe te passen, levert dit een grote bijdrage aan 
de voorgang van het verwerkings- en sollicitatietraject.

MV- Werkt biedt Maatwerk, maximale en oprechte betrokkenheid, waarbij 
de werknemer centraal staat en daardoor zelfredzaam, weerbaar en 
vanuit het eigen talent onderscheidend wordt in de arbeidsmarkt, zowel op 
individuele basis als in groepen.

Het begeleidingstraject kan in overleg middels modules samen-
gesteld worden en de duur varieert afhankelijk van de vraagstelling. 
• Verwerkingsproces
               - Accepteren van de nieuw ontstane situatie
               - Hoe positief doelen te stellen
• Opbouw cv en brief inclusief grafische bewerking
• Analyse LinkedIn profiel/sociale media
• Voeren van een sollicitatiegesprek
• Test of analyse
• Netwerken en intermediairs
• Nadere analyse van de hulpvraag (enkele voorbeelden)
               - Carrièreswitch
               - Zelfstandig ondernemerschap
               - Beschik ik over leidinggevende kwaliteiten
               - Wie ben, wat kan ik en wat wil ik
               - Wat zou een passende vervolgstap zijn binnen mijn carrière 
               - Analyse van commerciële talenten
• Ondersteuning bij het proactief benaderen van de arbeidsmarkt
• Inzet Callcenter 

OUTDOOR OUTPLACEMENT
Outdoor werken aan de toekomst! Verrassend effectief individueel 
outplacement op maat, gedurende vier dagen in een verfrissende 
omgeving. Even los van de thuissituatie met de focus op bezinning, 
perspectief en concrete resultaten.

Drie allesomvattende workshops met onbeperkte backofficeondersteuning

 MV-WERKT;
• MV-Werkt timmert sinds 2006 met veel succes aan de weg op gebied van HRM, loopbaanbegeleiding,
  outplacement en persoonlijke ontwikkelingstrajecten bij kleine en grote ondernemingen.
• MV-Werkt brengt mensen in beweging; empathie, creativiteit en resultaatgerichtheid zit in het DNA 
  van onze coaches. 
• MV-Werkt zet in op innovatie, ontwikkeling en kwaliteit op maat.

Standaard in alle trajecten

 • 24/7 backoffice ondersteuning
   omdat wij het belangrijk vinden dat een 
   kandidaat met een vraag geholpen wordt 

• Praktijkgids en werk.café
   “werk maken van werk zoeken” zeer 
   uitgebreid werkboek in combinatie met
   toegang tot het online www.werk.cafe 

• Actieve jobsearch en 
  netwerkbenadering 
   door en onder begeleiding van MV-werkt 

• Nazorg
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Coaching
In coaching staan de begrippen persoon, werk en resultaat centraal. 
Het gaat niet alleen om het inzicht geven in eigen competenties en 
ontwikkelpunten, maar voornamelijk om het in beweging brengen 
en het veranderen van concreet en gewenst werkgedrag. Coaching 
is een combinatie van advisering, begeleiding en training op de 
volgende terreinen:

•  Toepassen van kennis
•  Hanteren van technieken en vaardigheden
•  Eigen maken van een bepaalde werk- en 
   levenshouding
•  Inzetten van (persoonlijke) eigenschappen 
   en kwaliteiten

TRAININGEN

In onze trainingen staan de thema’s persoonlijke effectiviteit en 
professionele communicatie centraal. We halen het beste uit uw 
werknemers naar boven. Uiteraard gaat het hierbij om het lange-
termijneffect.

ASSESSMENTS

Afhankelijk van de doelstelling is een assessmentselectie, potentieel- 
of ontwikkelingsgericht. Met de informatie uit onze assessment 
kunnen beslissingen gefundeerd worden genomen. 

WERVING EN SELECTIE

Werving & Selectie is een vak apart.

MV-werkt kan u veel tijd en frustratie besparen door het proces van 
Werving & Selectie geheel of gedeeltelijk van u over te nemen.

Op een proactieve, deskundige en betrokken wijze begeleidt een 
consultant u gedurende het proces. De basis wordt gevormd door 
een uitgebreide organisatie- en functieanalyse; intensief wordt 
gesproken over capaciteiten, persoonlijkheidskenmerken, functie-
vereisten en de heersende cultuur binnen uw organisatie.

Enkele van onze klanten

Loopbaanbegeleiding
Als een werknemer worstelt met de vraag of hij of zij nog op wel 
op de juiste plaats zit, kan een loopbaanoriëntatietraject meer inzicht 
geven. Dit impliceert niet per definitie dat het roer rigoureus 
omgegooid moet worden. Dromen kunnen soms veel eenvoudiger 
gerealiseerd worden dan gedacht, door het ontdekken van talenten 
en deze te vertalen naar concrete doelen.

Om de vraagstelling helder te krijgen, wordt onder andere 
een persoonlijkheidstest 
afgenomen en kan er  een 
carrièreanalyse gemaakt 
worden. We werken toe naar 
een plan van aanpak, waarin 
we de antwoorden op alle vragen 
vertalen naar concrete realiseerbare 
doelen met als resultaat zelf sturing 
geven aan eigen loopbaan.



altijd dichtbij
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Alkmaar
Almelo
Almere
Alphen a/d Rijn
Amstelveen
Amsterdam
Amersfoort
Apeldoorn
Baarn
Barendrecht

Bergen op Zoom
Bilthoven
Breda
Brunssum
Bussum
Culemborg
Delft
Den Bosch
Deventer
Diemen

Dordrecht
Ede
Eemnes
Eindhoven
Gouda
Groningen
Harderwijk
Hattem
Helmond
Hengelo

Rijswijk
Rotterdam
St. Michielsgestel
Tiel
Tilburg
Utrecht
Velp
Venlo
Zwolle
Zeist

Hilversum
Leusden
Leeuwarden
Lemmer
Maastricht
Middelburg
Nijmegen
Oud Beijerland
Ouderkerk a/d Amstel
Oss

BEZOEKLOCATIES

Landelijk dekkend en STERK IN DE REGIO


